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• Hoog efficiente 4 polige motor
• Ecopower boiler met EcoMode functie
•   Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
•  Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
•   Eenvoudig te verplaatsen
• Flow activated ontlaadsysteem
•   Oliepeilglas
•   Waarschuwingssysteem laag oliepijl
•   Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau 
•   Ingebouwde diagnosefunctie
•   Ingebouwde slanghaspel

De Nilfisk MH 4M garandeert een gemakkelijk transport 
van de hogedrukreiniger over allerlei typen ondergrond 
door de vier grote wielen en de optimale balans. Optimale 
opbergmogelijkheden voor accessoires zoals dubbele 
lanshouders, draaibare slinger voor eenvoudig op- en afrollen 
van de elektrokabel, innovatieve bevestiging van spuitpistool 
en reinigingsmiddelentanks. Tezamen met de gemakkelijke 
toegang voor alle vitale onderdelen garandeert deze Nilfisk 
MH4 serie warmwaterhogedrukreinigers opmerkelijke 
reinigingsresultaten, het besparen van tijd en verlaagde kosten.

€2950.-

NILFISK HOGEDRUKREINIGER
MH 4M-200/960FAX E 400V WARMWATER (3415729) 

NILFISK SR 1000 S B
MET ZIJBORSTEL, SNELLE EN SMALLE RUIMTEN VEGEN 
 

€6750.-

• Theoretische capaciteit van 5.000 m2 per uur
• Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid,
   zelfs in volle ruimten
•   De SR 1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, 
   met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
•  Verbeterde stofopname
•   Betere prestaties op hellingen met een 
   stijgingspercentage tot 16%
• Leverbaar in batterij en bezine uitvoering voor
   zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR 1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg 
om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de 
kleinste hoeken. De SR 1000S veegmachine is leverbaar in een 
benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. 
De Nilfisk SR 1000S veegmachine is robuust genoeg om in 
zware omstandigheden te werken.
De Nilfisk SR 1000S veegmachine is klein genoeg om in een 
lift te passen. Deze veegmachine manoeuvreert zo gemakkelijk 
dat zelfs de kleinste hoekjes bereikt worden. De Nilfisk SR 
1000S veegmachine is ook zeer geschikt voor het reinigen van 
grote oppervlakken tapijt.



REMMENREINIGER 
(205982) PRIJS BIJ  
AFNAME VAN 12 STUKS 

van €2.67

€0.99 Per st.

MONTAGEHANDSCHOEN 
PU FLEX

Bij afname 

per pak

12 st.

€1.00 

BOREN ACTIE (PHANTOM)
(3356353) HSS-TIN TIP 1-10X0,5VERBANDTROMMEL BHV 2016 (1515550)

€49.50

GLASCLEAN RIWAX (7219) 

€5.74

€45.00

LOCTITE 55 EN 577 
(3384090-160MTR/ 4285-
50ML/ 4286-250ML  

€13.99

VERPAKKINGSTAPE 
KELFORT (79900 - 79899) 

FLEXOVIT 125 X 1 
DOORSLIJPER PER 10 IN BLIK 
(3420254)

van €2.81

€0.99

€25.05

Per rol

€1.99

RIOOL ONTSTOPPER 
KELFORT (1516091)

STOFFER EN BLIK (160047) 

VEILIGHEIDSHESJES
(3363575 & 3334109)

INBUSSET (WERA) (S9044097) 

VEERHASPEL (MAVEL)
12 MTR. 6MM 10BAR ¼”
(3359736)  

WERKBROEK HAVEP
GRATIS KNIELAPPEN
(80229)

BATTERIJEN PER 10 STUKS 
(AA - AAA- D- C- 9V)
AAA €4.10         D €14.70
AA    €4.40        C €10.30
9V    €15.00/ PRIJS PER 10ST
 

€9.30

€5.20

€3.49

van €55

€29.99

POLYURETHAANLEIDING H05BQ-F (3323444 
PUR. KABEL QWPK 3G2,5)
PER ROL A100 METER

DOPPENSETJE 
HIKOKI 
(3359653) €14.99

€290.-

€99.99

€57.95

WERKSCHOEN EMMA STRICTO 
(3423414)

€136.50

DREUMEX HANDZEEP (5907) 

€18.99
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

De Black Pro Leveler is een telescopische vouwladder. De 
hoogwaardige zwarte coating is naast mooi ook nog eens 
vuilafstotend. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als 
ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch 
instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt gebruiken op een 
ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat. Daarnaast 
verplaats je de vouwladder gemakkelijk door de bevestigde 
wielen. Met de Black Pro Leveler kun je elke professionele klus 
aan.

Door het horizontale stavlak met antislip profiel werk je 
comfortabel. Met de uitgebogen bomen sta je altijd stevig 
en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de 
vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd dus!

BLACK PRO LEVELER 
TELESCOPISCHE VOUWLADDER VOOR DE 
PROFESSIONAL

Prijs 
(zie tabel)

•   Metal Work heeft de grootste pneumatiekvoorraad van Nederland.
•   Metal Work wordt gevormd door een team van jonge enthousiaste 

mensen met verstand van zaken. Zij weten waar u over praat.
•   Wereldwijd verkrijgbaar.
•   Zij maken (deel) assemblages
•   Meer dan 80% van onze producten maken zij zelf.
• Zeer uitgebreid pakket pneumatiek.
•   Ondersteuning in logistieke concepten.

Bent u op zoek naar componenten op het gebied van pneumatiek, dan adviseren wij u graag Metal Work. Metal Work is al 
jarenlang actief op de wereld pneumatiekmarkt en produceert, distribueert, onderhoudt, adviseert en verkoopt pneumatische 
componenten en systemen. Metal Work is een wereldwijd opererende organisatie waar meer dan 1200 mensen werkzaam zijn.

METAL WORK

Art nr.

3425168

3425169

3425170

Sporten

4 x 4

4 x 5

4 x 6

Prijs

€ 371,-

€ 412,-

€ 506,-

Opberglengte

1,40 Mtr

1,69 Mtr

1,99 Mtr

Uitgesch. Lengte

4,50 Mtr

5.69 Mtr

6.91 Mtr

Werkhoogte

5,54 Mtr

6.73 Mtr

7.68 Mtr

Gewicht

15.20 Kg

18.80 Kg

23.60 kg


